Niansirane lesne lazure
Informacije o izdelku
480 - 488

Lesne lazure v 9 klasičnih lesnih
niansah, primerne za takojšnjo uporabo:
– bor
– oreh
–
– macesen
– tikovina
– hrast antika
– hrast svetel
– palisander
– ebenovina.

Zaradi
preprostega
čiščenja
in
premazovanja so stroški vzdrževanja
nizki.
Kreidezeitove lesne lazure ne smemo
nanesti na lakirane lesne površine ali
površine obdelane z vodotopnimi temelji
in premazi.
Niso primerne za lesena tla.
Lastnosti

Lazure so uporabne na vseh vrstah lesa
na zunanjih površinah: predalčje, okna,
lesene fasade, ograje, vrtno pohištvo,
igrala, pergole, vrata. V notranjih
prostorih so namenjene za pohištvo,
okna, vrata, ograje, igrače.
Na notranjih površinah je potreben vsaj
en premaz, na zunanjih vsaj dva.
Posamezne barve lahko mešamo med
seboj v različnih razmerjih, tako da
dobimo dodatne vmesne nianse.
Kreidezeitove lesne lazure ščitijo les
pred
vremenskimi
vplivi,
vodo,
umazanijo in posivitvijo. Zaradi uporabe
kvalitetnih in izrazno močnih zemeljskih
pigmentov, ki so absolutno obstojni na
svetlobi, se poudari naravna barvna
struktura lesa.
Kreidezetove lesne lazure ne odstopajo,
se ne luščijo ali pokajo, temveč ostanejo
elastične in postoma rahlo obledijo
zaradi vremenskih vplivov.

– odporne na vremenske razmere in
elastične
– ščitijo pred umazanijo in vodo
– svilnat sijaj
– zelo difuzivne, zato dobro ščitijo pred
gnitjem in stoječo vlago
– enostavne za uporabo in zelo izdatne
– odporne na slino in znoj v skladu z
DIN 53160
– primerne za obdelavo otroških igrač
(izpolnjuje DIN EN 71, 3. del)
– specifična masa: približno 1,09 g /
liter
Sestava
laneno olje, tungovo stand olje, laneno
stand olje, balzamno terpentinovo olje,
cinkova kolofonija, zemeljski pigmenti,
železooksidovi
pigmenti,
smukec,
bentonit (Quellton), kremenčeva kislina,
neosvinčena sušila
Konstruktivna
zaščita
lesa
(zunanje površine)
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Konstruktivna zaščita lesa, se pravi vsak
ukrep, ki omogoči, da les čim dlje ostane
suh in prepreči daljšo izpostavljenost
vlagi, je najbolj učinkovita zaščita lesa.
Že pri načrtovanju naj bi na primer
upoštevali večje nadstreške, oblikovanje
robov s katerih kaplja , kot tudi zračenje
opažev.
Predhodna dela:
Zbrusimo nepravilnosti na lesu (grče in
podobno), ter stare premaze na osnovi
alkilne smole oziroma akrilni osnovi. Les
brez napak zbrusimo v smeri letnic
(zrnatost P 120) ter odstranimo prah.
Robove zaokrožimo.

Nadgradnja na zunanjih
površinah
(1) Preventivna zaščita lesa na
zunanjih površinah:
Za preventivno zaščito pred škodljivci in
plesnobo
lahko
neobdelan
les
predhodno obdelamo z borovo soljo
(izdelek št. 210-214).
(2) Osnova:
S Kreidezeitovim temeljnim oljem
(izdelek št. 300-304), potrebno samo za
zelo vpojne vrste lesa.
(3) Obdelava lesne lazure:
Vsaj 2 premaza.

Pogoji obdelave
Podlaga mora biti neobdelana, čista,
suha, vpojna in ne sme vsebovati olj.
Temperatura obdelave in sušenja
najmanj 12°C v najmanj 24 urah.
Obdelava
Lesne lazure pred in med obdelavo
temeljito zmešamo. Nerazredčeno in
enakomerno namažemo v smeri letnic.
Pazimo, da ne nanesemo prekomerne
količine, oziroma jo razmažemo. Nov sloj
nanesemo šele potem, ko se je
predhodni temeljito posušil. Pri obdelavi
upoštevamo splošna pravila obrti.
Primerna orodja

Čopiči za lakiranje in valjčki.

Nadgradnja v notranjih
prostorih
(1) Temelj:
S Kreidezeitovim temeljnim oljem
(izdelek št. 300-304), potrebno samo za
zelo vpojne vrste lesa.
(2) Obdelava lesne lazure
Vsaj 1 premaz.
Da se prepreči lepljivost, se priporoča,
da površino približno 20 minut po
nanosu lazure zdrgnemo s suho krpo,
da odstranimo preostanke.
(3) Obdelava notranji del oken:
Premaze na notranjih straneh oken je
potrebno narediti tako kot na zunanjih
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straneh. V idealnem primeru naj bi bil
premaz na notranji strani bolj difuzivno
zaprt. V ta namen lahko k lesni lazuri
dodamo 20 % smolnatega olja (izdelek
št. 341).
Vzdrževanje / Nega
Zunanje površine
Z
osnovno
nego
lahko
zelo
podaljšamo življenjsko dobo lesne
lazure na zunanjih površinah.
Okna:
Najmanj 1 x na leto zunanje površine
očistimo z mokro gobo, po možnosti vodi
dodamo nekoliko Marsejskega mila
(izdelek št. 220) in pustimo, da se
posuši.
Nato površino rahlo otremo s krpo
namočeno v olje (Lesna lazura za
zunanje površine, izdelek št. 320).
Na površine se tako vrne nazaj prvotni
sijaj. Barvni osvežitveni premazi ne
pridejo v poštev dlje časa.
Fasade, leseni gradbeni elementi:
Površino najmanj 1 x letno pregledamo.
Če opazimo umazanijo in eventuelno
plesnobo (drobne črne točke) jo po
možnosti očistimo z gobo in vodo (ki
smo ji po možnosti dodali malo
Marsejskega mila).
Obnova

Površini ponovno premažemo po
potrebi, takrat ko lesna lazura zaradi
vremenskih vplivov zgubi sijaj in dobi
mat / izsušen videz. Vpliv vremenskih
razmer je odvisen od vremena, se pravi
ne obstajajo določeni intervali za obnovo
premaza.
Intervali za obnovo (orientacijska
vrednost):
Površine izpostavljene vremenu: na
približno 2 – 3 leta
Površine, ki niso izpostavljene vremenu:
na približno 2 – 5 let
Površine očistimo z vodo, ki smo ji po
možnosti dodali Marsejsko milo (izdelek
št. 220 - 223). Potem ko se posušijo,
nanesemo pigmentirano ali brezbarvno
lesno lazuro, odvisno od tega, v
kakšnem stanju je.
Čiščenje orodja
Takoj po uporabi očistimo z balzamnim
terpentinovim oljem (izdelek št. 447),
nato pa izperemo z vodo, ki smo ji dodali
Marsejsko milo (izdelek št. 220).
Čas sušenja
Površina je suha in primerna za
ponoven premaz ne prej kot v 24 urah
pri temperaturi 20 °C. Visoka zračna
vlažnost, podlage ki vsebujejo čreslovino
(hrast) in nizke temperature, podaljšajo
proces sušenja.
Poraba:
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Približno 50 - 100 ml / m² za posamezen
premaz na gladkih pobrušenih lesnih
površinah.
Na neobdelanih (direktno iz žage) in
zelo vpojnih lesnih površinah je
pričakovati večjo porabo. Točno porabo
ugotovimo na objektu.
Pakiranje
Izdelek št. 480.2 bor 0,75 l 12 m²
Izdelek št. 480.3 2,5 l 40 m²
Izdelek št. 481.2 macesen 0,75 l 12 m²
Izdelek št. 481.3 2,5 l 40 m²
Izdelek št. 482.2 hrast svetel 0,75 l 12
m²
Izdelek št. 482.3 2,5 l 40 m²
Izdelek št. 483.2 hrast antik 0,75 l 12 m²
Izdelek št. 483.3 2,5 l 40 m²
Izdelek št. 484.2 tikovina 0,75 l 12 m²
Izdelek št. 484.3 2,5 l 40 m²
Izdelek št. 485.2 oreh 0,75 l 12 m²
Izdelek št. 485.3 2,5 l 40 m²
Izdelek št. 486.2 wenge 0,75 l 12 m²
Izdelek št. 486.3 2,5 l 40 m²
Izdelek št. 487.2 palisander 0,75 l 12 m²
Izdelek št. 487.3 2,5 l 40 m²
Izdelek št. 488.2 ebenovina 0,75 l 12 m²
Izdelek št. 488.3 2,5 l 40 m²
Cene najdete v veljavnem ceniku.
Shranjevanje:
Shranjujemo tesno zaprto, na mestu
varnem pred zmrzaljo. V takšnih
razmerah imajo lesne lazure rok trajanja
vsaj 1 leto. Pri daljšem shranjevanju
vsebino
posode
občasno
dobro
premešamo oziroma pretresemo.

Odstranjevanje ostankov:
Ostankov ne odstranjujemo v odpadne
vode, temveč posodo tesno zapremo in
shranimo
za
kasnejšo
uporabo.
Posušene ostanke lahko vržemo v
smeti. Upoštevamo aktualna uradna
določila za odstranjevanje ostankov
barve in laka.
Označevanje:
Xn - škodljivo za zdravje
N - nevarno za okolje
Označevanje
v
skladu
CHEMVOCFARBV:

s

Najvišja vsebnost VOC: (Kat. 1.f): 700
g/l (2007)
Izdelek vsebuje največ 490 g/l VOC.
Varnostna opozorila
Vnetljivo. Škodljivo za zdravje če ga
vdihujemo, zaužijemo ali če pride v stik s
kožo. Draži kožo in oči. Pri stiku s kožo
lahko pride do preobčutljivosti. Strupen
za vodne organizme. V vodah lahko
povzroči dolgotrajni škodljiv učinek.
Škodljivo za zdravje: Pri zaužitju lahko
povzroči poškodbe pljuč. Pri delu je
potrebno nositi zaščitne rokavice in
zaščitna oblačila. Preprečiti je treba, da
pride do sproščanja v okolje.
Pri zaužitju lahko pride do bruhanja. V
tem primeru takoj poiščemo zdravniško
pomoč. S seboj vzamemo embalažo ali
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etiketo. Med delom dobro zračimo in se
izogibamo stiku z odprtim ognjem.
Shranjujemo na mestu, ki ni
dosegljivo otrokom.
Zaradi vsebnosti suhih olj obstaja
nevarnost samovžiga, če uporabljamo
krpe za čiščenje in krpe za nanašanje!
Prepojene
krpe
razprostremo
na
prostem in jih posušimo ali jih shranimo
v ognjevarni posodi (pločevinki), ki jo
tesno zapremo. Pri nanašanju pazimo,
da olje ne pride v stik s poroznim
izolacijskim materialom. Tudi tu obstaja
nevarnost samovžiga!
Bodite pozorni na možnost alergije na
naravne snovi.

sušenju naravnih olj lahko nastane
tipičen vonj, ki po nekaj dneh izgine. Ne
garantiramo za primer glivične okužbe
lesa, saj našim lesnim lazuram ne
dodajamo fungicidov.
Opisani podatki so bili pripravljeni v skladu z
najnovejšimi izkušnjami, ki so nam na voljo.
Zaradi metod obdelave in vplivov okolja,
kakor tudi različnih kakovosti podlag, je
potrebno izključiti odgovornosti za splošno
pravno veljavnost posameznih priporočil.
Pred uporabo mora uporabnik preveriti
primernost izdelka za namen uporabe (testni
premaz).
Pri ponatisih ali spremembah proizvoda
teksti prenehajo veljati.
Aktualne informacije o proizvodu dobite
neposredno pri Kreidezeitu ali na internetu
www.kreidezeit.de

Opozorila:
Opisani postopek za uporabo velja za
neobdelan les! Lesena okna, ki jih
dobimo danes, so v skladu z VOB med
drugim
obdelana
z
vodotopnimi
zaščitnimi sredstvi za les in vmesnimi
premazi.
Zaradi
te
predobdelave
(pogosto vsebujejo akrilat) premazi z
naravnimi oljnimi barvami med drugim
ne dajejo dolgotrajnega premaznega
rezultata. Za strokovno narejen in trajen
oljni premaz je potrebno paziti, da je les
neobdelan,
oziroma
je
potrebno
odstraniti stare premaze.

(25/11/2008)

Osnovna sestava
Zaradi vsebnosti naravnih olj lahko manj
osvetljene površine potemnijo. Pri
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